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Een ongelofelijke ervaring
Chris Zegers is lyrisch over spektakelrace La Carrera Panamericana

Lieveheersbeestjes gezocht
Het laboratorium voor insectenkunde van de Wageningen Universiteit is op zoek naar lieveheersbeestjes. Om precies te zijn, zoekt het laboratorium naar
het Veelkleurige Aziatische Lieveheersbeestje en dan graag in grote aantallen. De rood-zwarte diertjes zijn nodig voor een promotieonderzoek.    

State of Art-coureurs Chris Zegers (links) en Jan Lammers komen stralend over de finish van La Carrera Panamericana.

D
e Mexicaanse race
La Carrera Pana-
mericana zit er na
zeven dagen vol
spektakel weer op.
Acteur Chris
Zegers beleefde dit

bijzondere avontuur samen met
profcoureur Jan Lammers. “Het
zal me alti jd bijblijven. Hopel i jk
doe ik volgend jaar weer mee.”

                           
gingen anderhalve week geleden
in Zuid-Mexico van start in de
hoop om na 3200 kilometer de
grens van het Amerikaanse Texas
te bereiken. Met soms gevaarlijk
hoge snelheden won het duo
Lammers – Zegers al crossend
door de bergen liefst zes van de
zeven etappes. Toch eindigden de
heren in het eindklassement als
tweede. “En dat al les door de eer-
ste dag. We stonden maar liefst

anderhalf uur met pech langs de
kant en dat heeft ons de eindzege
gekost.” 

Ermee zitten doet Zegers niet.
“Vooraf gingen we niet eens voor

Chris Zegers met smerig pak toch
klaar voor een feestje.

Twee keer zilver
      . In totaal gingen drie State of
Art-auto’s van start in La Carrera
Panamericana. Chris Zegers en Jan
Lammers eindigden als tweede in
hun klasse, het team Han Brouwers -
Frank Sorée als vijfde. De gebroeders
Jeroen en Sebastiaan Bleekemolen
namen in de klasse waarin de motor
iets gemodificeerd is voor State of Art
het zilver mee naar huis. 
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een top drie-klassering. Meerijden
en een ongelofel i jk mooie erva-
ring rijker worden , dat was het
enige doel. Dan is het fantastisch
om uiteindel i jk zes keer achter-
een op het podium te staan en het
zilver mee naar huis te nemen.” 

Het goud was voor de Amerika-
nen Shields en Richardson. “Twee
hele leuke kerels uit Cal ifornië.
Jan en ik gunden hen de overwin-
ning echt. Op de slotdag dreigden
we benzine tekort te komen. Zij
kwamen ons tegen en spoten via
een slang wat van hun tank in die
van ons. Vervolgens bleven ze tot
aan de volgende tankstop achter
ons aan rijden voor het geval we
stil zouden val len. Prachtig toch ,
dat zoiets in zo’n prestigieuze
race kan?” 

               i l lustreert het de
fantastische wijze waarop de deel-
nemers met elkaar omgingen.

“Iedereen hoopte zo ver mogel i jk
te komen. Maar tegel i jkertijd be-
seften de coureurs ook hoe bij-
zonder het was om met auto’s uit
de jaren vijftig, zestig en zeventig

door een waanzinnig mooie om-
geving te racen. Met de dag groei-
de iedereen , concurrent of niet,
meer naar elkaar toe. Na aan-
komst bij de finish dronken we
telkens met zijn al len een biertje.
Tegel i jkertijd wisselden we onze
belevenissen uit over de prachtige
vergezichten, gevaarlijke bochten
en indrukwekkende sfeer.” 

                 Carrera Paname-
ricana een avontuur om nooit te
vergeten. “De wedstrijdspanning,
het contact met de deelnemers,
de sfeervolle volksfeesten , de jui-
chende Mexicanen langs de kant,
het was uniek. En vooral het con-
tact met Jan Lammers was gewel-
dig. Het plezier in de raceauto,
onze gesprekken en ook zeker
heel veel bochten die hij heeft
genomen staan bij mij in het
geheugen gegrift. Hoe Jan gie-
rend door de bocht vervolgens
weer op volle snelheid verder
scheurde… ik wist niet eens dat
het kon! Een ongelofel i jke leerer-
varing. Ook zal het enthousiasme
van de bevolking me alti jd bijblij-
ven. Ik heb werkel i jk geen Mexi-
caan gezien die niet lachte. Tach-
tig procent van de communicatie
verliep non-verbaal. Maar als twee
mensen stralend naar elkaar
lachen zegt dat meer dan vijfhon-
derd woorden.”

De aankomst na de één na laat-
ste race, in Zacatecas, vond Zegers
het absolute hoogtepunt. “Zacate-

cas is een schitterende plaats met
een historisch centrum. Toen we
om half drie over de finish kwa-
men , zwaaiden duizenden Mexi-
canen ons toe. In de Mexicaanse
barretjes dronken we tequila’s, en
was de feestvreugde groot. De
laatste dag was een vlakke rit en
iedereen was blij heelhuids uit de
gevaarlijke bergraces te zijn geko-
men. De hele middag stonden we
met onze smerige pakken op het
pittoreske plein en het was prach-
tig. ’s Avonds l iepen al le coureurs
achter de l ive-muziek en dansen-
de mensen aan gearmd de histori-
sche Arena binnen voor een groot
diner en de daghuldiging. Rond
middernacht vielen we met een
grote glimlach in slaap. Het feest
na de slotrace was opnieuw heel
gezel l ig, maar kon niet tippen
aan de uitbundigheid in Zacate-
cas.” 

                    in Equador
voor zijn reisprogramma RTL Tra-
vel, daarna is hij druk met filmop-
names. Voor racen heeft de acteur
voorlopig dus even geen ti jd.
“Jammer, want het liefst zou ik
het elke dag wel willen doen. Ik
hoop dat het er in het voorjaar
weer van komt. En als het even
kan , ben ik bij de volgende La
Carrera Panamericana weer van
de partij.”

“Als twee mensen stralend naar
elkaar lachen zegt dat meer dan
vijfhonderd woorden.”
Acteur Chris Zegers
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